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Cannabisprosjektet i FredrikstadCannabisprosjektet i FredrikstadCannabisprosjektet i FredrikstadCannabisprosjektet i Fredrikstad

� 2009 – 2012
� Gjennomført fire cannabisavvenningsprogram for unge mellom 18 og 26 år, 
nytt kurs 16.4.2012

� Gjennomført ett cannabisavvenningsprogram for ungdom mellom 14 og18 år
� Temakveld for foreldre/pårørende – kunnskap om cannabis og samtalen med 
ungdom

� Gjennomført tre foreldrekurs, nytt kurs 22.3.2012
� Kontinuerlig individuelle løp for målgruppen 14-26 år, 18 i 2011
� Arbeider med opplæring og implementering i kommunen internt og eksternt –
studiesirkel og kursing

� Opprettet Cannabisforum Øst – et samarbeidsforum for erfaringsutveksling og 
igangsetting av kurs, seminar 22.5.2012



Cannabisavvenning for ungdom i Cannabisavvenning for ungdom i Cannabisavvenning for ungdom i Cannabisavvenning for ungdom i 

gruppegruppegruppegruppe

� Målgruppe: 14 - 18 år
� Størrelse: 4 – 6 personer
� Metode –Thomas Lundqvist (HAP), MI, KT og AI
� 3 kursledere; fra prosjektet, barnevernet og BUP
� ”Kurspakke”; i gruppe i 6 uker + individuelt i 6 uker + 
foreldrekurs parallelt

� Akupunktur
� Yoga
� Bowling/boksing
� Samtaler



Ungdomsgruppa Ungdomsgruppa Ungdomsgruppa Ungdomsgruppa ---- hvordan gikk det?hvordan gikk det?hvordan gikk det?hvordan gikk det?

� Fire gutter på 16-18 år i gruppa
� 4 av 4 gjennomførte kurset, og 3 av 4 sluttet å røyke cannabis
� Mange ”sprekker” de første to-tre ukene, tålte dårlig stillhet, irritable og mye utagering 
mot foreldrene/skole

� Så skjedde det: gruppa inngikk en allianse mellom uke to og tre – ”den som sprekker 
skal røyke en joint med oregano mens vi andre ser på”. Fra nå av holdt de seg

� Klippet seg på håret, lua gikk av, ble roligere, mer våkne, mer reflekterte og de hadde 
mindre konflikter på hjemmebane og på skolen

� Endret holdninger, fra å ”aldri slutte helt” til ”i hvert fall fullføre skolen og så se hva som 
skjer”

� 2 av 4 takket ja til individuell oppfølging
� I dag; jeg har kunnskap til hvordan det går med to av guttene og det går bra i forhold til 
røyking, skole og jobb



VAS VAS VAS VAS –––– måling av bruk av cannabis og måling av bruk av cannabis og måling av bruk av cannabis og måling av bruk av cannabis og 

opplevelsen av hvordan de har detopplevelsen av hvordan de har detopplevelsen av hvordan de har detopplevelsen av hvordan de har det

Bruk av cannabisBruk av andre rusmidlerPersonlig Famile/kjæresteSosialt/jobb/skole GenereltTotalt - hvor fornøyd er du med livet ditt

Uke 1 9 2,1 5,4 4 7,3 4,7 3,1

Uke 2 2,7 0 5,2 5,4 7,5 4,6 3,8

Uke 3 2,3 0,2 3,7 4,6 5,5 4,5 4,7

Uke 4 0,3 0,6 3,3 5,7 6,1 3,8 3,6

Uke 5 0 0,7 5,9 6,8 7,6 7 5,9
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Cannabisavvenning for ungdom i Cannabisavvenning for ungdom i Cannabisavvenning for ungdom i Cannabisavvenning for ungdom i 

gruppe gruppe gruppe gruppe ---- brukerevalueringbrukerevalueringbrukerevalueringbrukerevaluering

Underveisevaluering

Hvorfor går du på kurs?

� ”for å gjøre foreldrene mine fornøyd”

� ”for å slutte å røyke”, ”for min og andre sin skyld”

� ”ble tipsa om at det var bra”, ”håper på å slutte”

Hvordan trives du på kurs?

� ”greit”

� ”jeg trives bra på kurs”

� ”greit”, ”hyggelige mennesker”



Cannabisavvenning for ungdom i Cannabisavvenning for ungdom i Cannabisavvenning for ungdom i Cannabisavvenning for ungdom i 

gruppe gruppe gruppe gruppe ---- brukerevalueringbrukerevalueringbrukerevalueringbrukerevaluering

Underveisevaluering

Hva er du fornøyd med i livet ditt?

� ”stort sett alt”

� ”har mange rundt meg”

Områder du skulle ønske var annerledes i ditt liv?

� ”selvkontroll”, ”viljestyrke”

� ”mye stress, men ellers alt greit”



Særlige utfordringer og vellykkede Særlige utfordringer og vellykkede Særlige utfordringer og vellykkede Særlige utfordringer og vellykkede 

virkemidler  i ungdomsgruppavirkemidler  i ungdomsgruppavirkemidler  i ungdomsgruppavirkemidler  i ungdomsgruppa

� Tilgjengelig i korte sekvenser – om å gjøre å treffe dem i ”åpningstiden”
� Tålte ikke stillhet – ble stresset og lett flaue
� Virket provoserte av terapeutisk tilnærming – vanskeligere å forstå og ukjent 
måte å kommunisere på

� Profiterte godt på visualisering og konkret kommunikasjon – enkle ord og 
uttrykk

� Vi var tre kvinnelige kursledere – ønskelig med blandet kjønn
� Fordel med ren guttegruppe – mer fokusert
� Fungerte godt med fysisk yoga – ikke så vellykket med akupunktur (de synes 
det ”var så vondt”)

� Fungerte godt med fysiske aktiviteter, samtidig likte de avslapning under 
klassisk musikk



Hvorfor foreldrekurs? Hvorfor foreldrekurs? Hvorfor foreldrekurs? Hvorfor foreldrekurs? 
Arne Klyve sier;Arne Klyve sier;Arne Klyve sier;Arne Klyve sier;

� ”Oppdragelsesstilen til foreldre synes altså å være en nøkkelfaktor med tanke på senere rusproblemer 
hos de unge”

� ”Omsorgsfulle, varme, åpne, støttende, tilgjengelige og tydelige foreldre beskytter mot det meste av 
skjevutvikling, også problemskapende rusbruk”

� ”Foreldre som gir støtte til løsrivelse og uavhengighet, som våger seg inn i samtale rundt konflikter 
og som er verdimessige forbilder, er det beste en ung gutt eller jente kan ha rundt seg”



Hva kan foreldre gjøre Hva kan foreldre gjøre Hva kan foreldre gjøre Hva kan foreldre gjøre –––– Arne KlyveArne KlyveArne KlyveArne Klyve

� Ha et forsiktig kritisk blikk på eget rusbruk – signaleffekt
� Foreldre som forsyningskilde 
� Venner er viktig – men hører også på sine foreldre og de ser hva de gjør
� Tidligere debut på tobakk og alkohol – større risiko for debut på andre rusmidler
� Grenseløs oppmerksomhet , vennlighet og grenser

Til oss i hjelpeapparatet
� Ikke gi foreldre råd – foreldrene kjenner sine barn aller best
� Anvend :
1. Støtte og anerkjennelse
2. Fakta og forskning
3. Verktøy 
4. Opplys om hjelpeapparatet



Vi starter foreldrekursVi starter foreldrekursVi starter foreldrekursVi starter foreldrekurs

� Målgruppe: foreldrene til de som går cannabisavvenningskurset + 
foreldre som har ungdom som en skulle ønske gikk kurset eller en 
motiverer til å en gang delta

� Omfang: 3 kvelder av to timer
� Programmet:
1. Foreldrenes forventninger, informasjon om ungdomskurset og 

fakta om cannabis
2. Muligheter og utfordringer for foreldre som har barn som ruser 

seg – besøk av politi, utekontakt
3. Kjærlighet og grenser, ungdomstid og egne erfaringer. Fremover 

– hva trenger dere? 



Foreldrekurset - metode
� Metode - HAP

1. Runden

2. Tema

3. Avslutning

� Metode - Foreldrastegen

1. Brev til tenåringen

2. ”Hjemmelekse”



Foreldrekurs Foreldrekurs Foreldrekurs Foreldrekurs –––– hvordan gikk det?hvordan gikk det?hvordan gikk det?hvordan gikk det?
� Foreldrene ga tydelig uttrykk for at de ønsket kunnskap om 
cannabisens virkning samt om kurset barnet deres deltok i både 
innholds- og utviklingsmessig

� Foreldrene viste et tydelig behov for å treffe andre i samme 
situasjon – utveksle erfaringer og gi hverandre råd

� Foreldrene skrev brev til ungdommen sin – hva de er stolt av og 
hvilke drømmer de har for sitt barn. I tillegg skulle de formulere 
et kort avsnitt om hvorfor og hvordan de mener at rusmidler kan 
påvirke og ødelegge disse drømmene



Foreldrekurs Foreldrekurs Foreldrekurs Foreldrekurs –––– hvordan gikk det?hvordan gikk det?hvordan gikk det?hvordan gikk det?
� Foreldrene viste engasjement, følelser og latter. Vi hadde alle 
kvelder en utfordring i å avslutte 

� De var opptatt av å snakke med hverandre og utveksle erfaringer –
sto lenge på utsiden etter møtet var ferdig og noen møtte tidlig 
opp før møtet

� Foreldrene ville ha konkrete verktøy knyttet til grensesetting og 
kommunikasjon med ungdommen sin – virket tidvis maktesløse i 
situasjonen og ba om hjelp



Foreldrekurs Foreldrekurs Foreldrekurs Foreldrekurs ---- brukerevalueringbrukerevalueringbrukerevalueringbrukerevaluering

1. Hva var foreldrene mest fornøyd med?
� å treffe andre foreldre i tilsvarende situasjon
� å få kunnskap om ungdomskurset og avvenningen
� mer kunnskap om cannabis og dens virkning
� kommunikasjon hjemme

2. Hva ønsket foreldrene mer av?
� foreldrerollen og grensesetting
� individuelle tilbakemeldinger i forhold til hvordan ungdommene deres 
klarte seg på ungdomskurset

� flere treff og mer tid



Foreldrekurs Foreldrekurs Foreldrekurs Foreldrekurs ---- brukerevalueringbrukerevalueringbrukerevalueringbrukerevaluering

� Åtte av ni foreldre svarer at kurset sto til deres forventninger, 
niende mann svarer vet ikke

� ”Jeg har hatt stor nytte av det”

� ”Absolutt, vil ha mer – det gir håp”

� ”Lærerikt”

� ”Veldig bra kurs, håper dere kan fortsette videre” 



Hva ville ungdomsgruppa jeg skulle ta Hva ville ungdomsgruppa jeg skulle ta Hva ville ungdomsgruppa jeg skulle ta Hva ville ungdomsgruppa jeg skulle ta 

opp med foreldrene?opp med foreldrene?opp med foreldrene?opp med foreldrene?

� ”det er greit å ha innetider”
� ”det jeg gjør er aldri bra nok, dem skjønner ikke at jeg prøver”
� ”de skyver oss bort” – medbestemmelse er viktig
� ”de skjønner ikke hvordan de skal håndtere oss – det er forståelig”
� ”de ser på oss som småkriminelle og narkomane – vi er fortsatt deres sønner”
� ”vi bryr oss, respekterer foreldrene våre og er glad i dem, men vi sier det ikke –
vanskelig å snakke med dem”

� avvisning – ”bli kasta ut eller trusler om det er ikke kult”
� ”stoler aldri på meg igjen – ingen vits i å prøve”
� ”jeg vet at mamma er glad i meg”



Synergieffekt av samtidig Synergieffekt av samtidig Synergieffekt av samtidig Synergieffekt av samtidig 

ungdomsungdomsungdomsungdoms---- og foreldrekursog foreldrekursog foreldrekursog foreldrekurs

� Gir økt forståelse for hva ungdommen og foreldrene strever med
� Mulighet for veiledning og støtte i konflikten
� Økt forståelse for hva som skjer i en slik avvenning – kan virke 
konflikt- og smertedempende mellom ungdom og forelder

� Bidra til en styrket kommunikasjon og relasjon – ungdommens 
perspektiv inn i foreldregruppa og omvendt 

� Ungdommene opplever at foreldrene engasjerer seg i deres liv –
foreldrene blir oppmerksomme på at de fortsatt betyr mye for 
ungdommen sin, er en rollemodell



Synergieffekt av samtidig Synergieffekt av samtidig Synergieffekt av samtidig Synergieffekt av samtidig 

ungdomsungdomsungdomsungdoms---- og foreldrekursog foreldrekursog foreldrekursog foreldrekurs

� Foreldrene får kjennskap til hva ungene deres gjennomgår i en 
avvenningsprosess – kan ta andre hensyn

� Foreldrene fortalte at det føltes lettere å kunne snakke med 
ungdommene om kurset og cannabisens virkning etter å ha fått 
mer kunnskap

� Ungdommene ga uttrykk for at de likte at foreldre også ”måtte” gå 
kurs – gjøre en innsats for familien

� Ungdommene fortalte at de legger merke til hva foreldrene sier 
og at forstår at de bryr seg – viktig for foreldrene å høre; tydelige 
holdninger og grensesetting gjør det forutsigbart og påvirker 
rusbruk



Referanser og inspirasjonReferanser og inspirasjonReferanser og inspirasjonReferanser og inspirasjon
� Thomas Lundqvist og Dan Ericsson – Ud af hashmisbrug

� Jørgen Larsson og STAD prosjektet - Föräldrastegen - et program om ungdom og 
rusmidler. Basert på Iowa Strengthening Families Program (ISFP)

� Mia Børjesson – Motivation og Medkänsla / Mästerverk och mirakel

� Arne Klyve - Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid – ærlighet, humor og utholdenhet

� Henrik Rindom - Forelesninger

� Bjørn Hauger – Apprenciative Innquiry og styrkebaserte tilnærminger til lærings- og 
utviklingsarbeid

� Lena Bergens – Haschsamtalen – en samtalestruktur for unga 12-17 år som børjat røka 
cannabis

� Karolinska institutet – Motiveranda samtal med ungdomar


